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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Comencem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha
substitucions. 

EL SR. MARÍ I RIBAS: 

Sí, Sra. Presidenta, en lloc de Pilar Costa, Jordi Marí. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4351/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.2), pel procediment
d’urgència, pel qual se sol·licita la compareixença de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part
del Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l’IVA
del model de finançament autonòmic de l’any 2017.

Passem doncs al debat del primer punt de l’ordre del dia
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l'escrit RGE núm.
4351/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d'urgència, sol·licitant la
compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, Sra. Rosario Sánchez i Grau, per informar sobre la
recuperació per part del Govern dels ingressos derivats de la
liquidació de l'IVA del model del finançament autonòmic de
l'any 2017.

Per a la seva defensa, que és per veure si es fa la
compareixença, passem la paraula al Sr. Melià, del Grup
Parlamentari El Pi.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com tots vostès saben, a l’any 2017 el Govern de l’Estat va
canviar el sistema de liquidació de l’IVA al model de
finançament autonòmic i això va generar unes desviacions de
doblers que algunes comunitats -no és el cas de les Illes
Balears-, algunes comunitats autònomes varen decidir recórrer
davant el Tribunal de Justícia per recuperar les quantitats que
no havien ingressat com a conseqüència d’aquest canvi del
repartiment dels recursos per part de l’Estat. 

Molt recentment, el Tribunal Suprem ha començat a emetre
sentències favorables a aquestes comunitats autònomes i a
reconèixer el dret que tenen aquestes comunitats autònomes a
recuperar aquests doblers descomptats o no abonats per part de
l’Estat en relació amb l’IVA del model de finançament
autonòmic de l’any 2017.

Atès que les Illes Balears no ho han fet, però que hi ha una
promesa que sí que es recuperaran 78 milions d’euros per a les
Illes Balears i davant la preocupació que això genera, pensam
que té tot el sentit del món que comparegui la consellera
d’Hisenda i doni totes les explicacions adients a com està
aquesta situació i quin serà el sistema que, finalment, permetrà
a les Illes Balears recuperar aquests doblers, que són nostres. 

Per això demanam aquesta compareixença, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. I ja per torn de fixació de
posicions, en primer lloc, passarem la paraula al portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja li puc anticipar, Sr. Melià,
que el Partit Popular votarà a favor de la sol·licitud de
compareixença i hi votarà amb total convenciment, perquè és
que resulta que -com bé ha dit el Sr. Melià- la comunitat de
Castella i Lleó i la comunitat autònoma de Galícia ja han
aconseguit sentències favorables i, per tant, el pagament
obligatori de la quantia de l’IVA del 2017 per part de l’Estat. 

El ministeri d’Hisenda no ha aclarit a dia d’avui què pensa
fer amb aquesta qüestió, que és evident que totes les comunitats
autònomes poden reclamar i acabarà sent favorable a les
comunitats autònomes, com dic, el Ministeri d’Hisenda no n'ha
dit res, però el pitjor és que la comunitat autònoma de les Illes
Balears tampoc no n’ha dit res, en conseqüència, necessitam
que aquest parlament pugui controlar, pugui debatre amb la
consellera per tal que ens doni complides explicacions de què
pensa fer la comunitat autònoma perquè els 78 milions d’euros
que corresponen a les Illes Balears, i per tant als ciutadans de
les Illes Balears, arribin al més aviat possible. 

Per tant vot favorable del Partit Popular a aquesta
sol·licitud de compareixença. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Costa. Correspon ara a la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor d’aquesta
compareixença. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. És el torn ara del Grup
Parlamentari Ciudadanos, passem la paraula al portaveu en
aquest moment, el Sr. Juan Manuel Gómez, que substitueix el
Sr. Marc Pérez-Ribas. 
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Efectivament, substituesc en aquesta
intervenció el diputat Marc Pérez-Ribas i des del nostre grup
parlamentari el nostre posicionament de donar suport a la
iniciativa de compareixença. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon el torn a la portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. MÉS per Mallorca hi votarà a
favor, sempre ha votat a favor de reclamar aquests 78 milions
d’euros, fins i tot no fa molt, en forma d’esmena, a una
proposició no de llei, crec que era del Partit Popular, en el tema
del REIB, on també vàrem fer una proposta fins i tot per
reclamar que si s’havien de fer accions judicials idò que es
fessin, per tant més que més perquè la consellera i el Govern
ens doni totes les respostes que siguin necessàries de com es
troba aquesta situació. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros siempre votamos a favor
de todas las solicitudes de  comparecencia y, en este caso, con
más motivo.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem el torn ara al
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no sempre votam a favor
de totes les compareixences perquè lògicament ens pertoca fer
una anàlisi d’oportunitat política i en aquest cas és evident que
l’oportunitat hi és, és necessària i agraeixo la iniciativa, i hi
votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Castells. Per últim, té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
compareixença. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Acabat el debat, passem a
votar, però crec que és per unanimitat, però així i tot, passem
a votar l’escrit RGE núm. 4351/21. 

Vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
4351/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, sol·licitant la compareixença de la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors, Sra. Rosario Sánchez i Grau, per
informar sobre la recuperació per part del Govern dels
ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model del
finançament autonòmic de l'any 2017. 

A continuació passem ja al debat del segon punt de l’ordre
del dia d’avui, relatiu a les proposicions no de llei RGE núm.
1786/21 i 3712/21. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1786/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, per la reducció de la quota fixa del cànon de
sanejament a les empreses que romanen totalment o
parcialment sense activitat.

En primer lloc, passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa
del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment
o parcialment sense activitat.

Per a la seva defensa, en primer lloc, té la paraula el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com tots sabem, no importa dir-ho, vivim un temps de
pandèmia amb unes conseqüències econòmiques i sanitàries de
primera magnitud i evidentment això ha impactat de manera
dràstica a les Illes Balears, com a país, com a comunitat
autònoma dedicada, evidentment, al turisme i, per tant, molt
dependent del transport i la mobilitat que ha estat retallada
absolutament com a conseqüència de la COVID-19. 

Això ha provocat que, per exemple, les Illes Balears tenguin
unes pèrdues a l’any 2020 de 12.000 milions d’euros i una
caiguda del seu producte interior brut envoltant el 27%. Per
tant, és evident que tenim una situació molt delicada i que els
diferents poders públics han anat posant a damunt la taula
mesures per intentar pal·liar, per intentar compensar, per
intentar suavitzar aquesta situació econòmica tan greu que
patim les Illes Balears. 

Des del Grup Parlamentari d’El Pi pensam que una de les
fórmules d’ajuda a les empreses seria intentar rebaixar, minvar
la pressió fiscal que han de suportar i, molt concretament, en
una figura tributària de les Illes Balears com és el cànon de
sanejament. Aquest cànon de sanejament té una part, que se’n
diu de quota fixa, que paguen les empreses independentment
del consum, del consum per dir-ho de qualque manera, o de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101786


1664 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 67 / 25 de maig de 2021 

l’aigua que tiren a la xarxa perquè sigui tractada a les
corresponents depuradores. Evidentment, això, aquesta quota
fixa varia en funció del tipus de negoci, no tenen la mateixa
quota fixa un restaurant que un hotel, però, bé, en tot cas hi ha
multitud de negocis, tots els negocis tenen una quota fixa i
aquesta quota fixa, sobretot en el cas dels hotels, arriba a poder
ser de 14.000 euros a l’any, per exemple, a un hotel de 400
places. 

Què passa? Que un hotel que ha de romandre tancat perquè
no té turistes, perquè la mobilitat està restringida, resulta que té
una despesa fixa d’un servei que no utilitza, a l’exemple que
pos, de 400 places, d’un total de més de 14.000 euros. És
evident que això ofega qualsevol economia i qualsevol
viabilitat de l’empresa.

Per tant, nosaltres entenem que, juntament amb les ajudes,
les subvencions, altres mesures que evidentment podem
aplaudir per part dels diferents poders públics, una de les
mesures que es podria adoptar és en relació amb el cànon de
sanejament i, per això, el nostre plantejament seria que la quota
fixa per a aquells negocis que no tenen activitat o bàsicament
no han tengut activitat, quedàs reduïda, quedàs sense efecte i,
per tant, esmorteíssim una mica aquesta pressió fiscal i
poguéssim donar oxigen a aquestes empreses i aquests
establiments turístics per poder encarar el seu futur econòmic
de manera una mica més assentada.

Per tant, la nostra proposta és aquesta: que la quota fixa del
cànon de sanejament es redueix en un cent per cent per a totes
aquelles empreses que romanen totalment o parcialment sense
activitat de febrer a octubre de l’any 2021.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de paraula a
continuació, per al torn de fixació de posicions, en primer lloc
al portaveu del Grup Parlamentari Popular, al Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja li puc anticipar, Sr. Melià,
que el Grup Parlamentari Popular no pot més que votar-hi a
favor, votar-hi a favor perquè compartim el cent per cent de la
iniciativa, la compartim al cent per cent, no només la
compartim, sinó que l’hem plantejada diverses vegades ja a
aquest parlament. De forma sistemàtica, el Grup Parlamentari
Popular, ja des del mes d’abril del 2020 ha defensat que per
afrontar aquesta situació de terrible crisi econòmica i social a
les Illes Balears és necessari baixar els imposts, i molt
especialment és necessari baixar els imposts de quota fixa, els
imposts que s’han de pagar amb independència del nivell
d’activitat econòmica que tengui el contribuent.

I efectivament, aquest impost, el cànon de sanejament
d’aigües, té una quota fixa que a més és prou rellevant, sobretot
per a establiments turístics, per a establiments turístics suposa
un impacte molt dur, molt contundent per a les activitats
econòmiques.

Per tant, el Partit Popular havia plantejat sistemàticament
reduir un 50%, però també ens va bé reduir un cent per cent,

evidentment si un 50 era el que havíem plantejat, i es planteja
per part d’El Pi un cent per cent durant un període de temps,
sense cap dubte no podem més que donar-hi suport.

El que sí li he de manifestar, Sr. Melià, és que li desitjam
que tengui més sort, que tengui més sort, una vegada més, que
no hem tengut al Partit Popular perquè cada vegada que ho hem
plantejat, bé, just semblava que es plantejava el diable, el
diable! I, per tant, jo esper ja els grups parlamentaris que donen
suport al Govern que li diguin a vostè, Sr. Melià,... no sé què li
diran, però no confiï que..., en fi, que tenguin la mateixa
resposta que té el Partit Popular, que ja li dic que ho hem
plantejat moltes vegades.

Per tant, el suport total i absolut del Partit Popular a aquesta
proposta i desitjar-li, això sí, com li dic, que tengui més sort
que la que hem tengut nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El cànon de sanejament
d’aigua és un impost finalista, per tant, tota la seva recaptació
va directament a la despesa vinculada amb l’aigua, o sigui, les
infraestructures d’aquí, de les Illes Balears, el subministrament,
el tractament, etc. 

Des d’Unides Podem pensem que en tot el tema d’imposts
hem d’anar molt en compte perquè els imposts no deixen de ser
els recursos amb els quals l’administració afronta el conjunt de
totes les seves despeses.

En aquest cas concret per baixar la pressió que en aquest
cas pateixen totes les empreses en tota aquesta crisi del
coronavirus, els governs, tant a nivell estatal com autonòmic
han posat ja altres mecanismes d’ajudes per a les empreses que
ja porten el seu conseqüent esforç pressupostari. La setmana
passada o fa dues setmanes concretament ja vam aprovar
també, aquí, en aquesta cambra, les quitacions, el tema de
l’ISBA, les ajudes, subvencions que vostè ha esmentat, Sr.
Melià. Avui mateix ha sortit la notícia al diari que prop de
34.000 empreses i autònoms d’aquí, de les Illes Balears
cobraran al juliol els 855 milions en ajudes directes per la
COVID.

En aquest cas, encara que entenem que està fet amb bona
intenció, nosaltres des d’Unides Podem no podem votar a favor
d’aquesta iniciativa perquè entenem que exactament el cànon
de sanejament d’aigua, i més en aquesta comunitat autònoma,
amb totes les problemàtiques que tenim d’aigua, com que és
una quota fixa no entenem que s’hagi de modificar. Les
empreses que no en fan ús o no consumeixen en aquest cas, idò,
el cost del consum no se’ls genera.

Així que hi votarem en contra. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayor. A continuació té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Melià, vostè sap que diferents
grups parlamentaris, com ha dit abans el diputat que també ens
ha precedit, el Sr. Costa, han presentat iniciatives no ara,
d’ençà de l’elaboració de la tramitació de pressuposts de la
comunitat autònoma, entre els quals els temes del cànon, es
varen plantejar ajornaments, es varen plantejar descomptes
d’un percentatge, s’ha esmentat abans, del 50%, i vostès, ja
dins de l’execució de l’exercici pressupostari del 2021,
plantegen aquesta reducció del cent per cent, amb un criteri que
és el mateix que hem presentat tots; ara, si cal, amb una
experiència i és la situació crítica en què moltes entitats, moltes
empreses, molt de teixit empresarial productiu es troba afectat.

I es troba afectat precisament un cens important de subjecte
passiu d’aquest tribut pel tipus d’activitat econòmica que es
realitza a la nostra comunitat autònoma, és a dir, no tan sols és
un tipus fix sinó que és un tipus fix amb un cens important del
padró de subjectes passius, per dir-ho d’una manera.

I, evidentment, per què es manté? Jo supòs que en això
coincidim tant vostès com nosaltres, es manté perquè les ajudes
han arribar tard, arribaran tard i arriben insuficients, per tant,
això no és una mesura in and out, és una mesura
complementària i necessària.

Coincidim en una cosa: seria demagògic i seria hipocresia
per part dels grups parlamentaris de l’oposició dir que no
suposa una manca d’ingressos i no afecta els comptes de la
comunitat autònoma una eliminació, una reducció per petita
que sigui del que s’havia previst dels ingressos, i és evident,
però és que li hem plantejat altres fórmules; el meu grup
parlamentari ha plantejat que agafi el pressupost a primers
d’any i faci una racionalització del pressupost, atesa la situació
i els números que tenim i, per tant, hi ha despesa corrent i per
tant, mantenen una estructura massa grossa per la situació que
ens ve ara i que ens vendrà l’any que ve, lamentablement, fins
a la recuperació. I nosaltres li hem donat altres fórmules,
cerquin vostès reducció de la despesa per no haver d’afectar
amb altres mesures, però aquesta és necessària, aquesta i altres
tributs que hem aprovat, altra reducció o altres mesures que
hem aprovat en aquesta mateixa comissió i que algunes han
tengut suport, com l’esforç que han fet alguns municipis amb
els seus ingressos propis i han cercat fórmules per mantenir el
seu pressupost, i aquesta és una semblant.

Per tant, quan es diu que això beneficia... perquè és finalista
i beneficia tot un tema mediambiental de tractaments d’aigua,
etc., no ho discutim, el que discutim és la fórmula i la fórmula
no és la impositiva, ara, en la situació que ens trobam. Perquè
ho hem debatut moltes vegades, són insuficients les ajudes pel
nombre de necessitats d’aquestes ajudes, de cada vegada més,
i s’ha vist amb les mesures restrictives que s’han dut a terme,
que s’han hagut d’ajornar terminis, que s’ha obert i s’han hagut

de tancar. I evidentment la reflexió que podíem fer en el mes de
gener no és la reflexió que fem ara.

Per tant, nosaltres entenem que la proposta que es fa és
necessària i evidentment és urgent i li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passem al torn de paraula ara a
la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com ja han dit els que m’han
precedit, miri, això no és una iniciativa que ens arribi de nou,
ja s’ha debatut. Nosaltres mantenim el nostre criteri, nosaltres
creiem que el cànon és un impost finalista, precisament
aquestes quotes fixes són perquè són unes instal·lacions molt
cares que hem de mantenir tot l’any, encara que... amb efectes
actius... diguem que hi hagi sectors que només funcionin mig
any, però aquestes instal·lacions no es poden aturar, no poden
estar mig any aturades, igual que les dessaladores ni les
depuradores.

Per tant, tenen un cost molt elevat durant tot l’any..., tenen
una alta penalització de despesa el fet de mantenir aquestes
instal·lacions, de fet aquest cànon el Partit Popular li va llevar
que fos finalista, va ser el pacte... diguem, quan vàrem tornar
les esquerres que vàrem tornar a reconduir que aquest cànon
fos finalista. Vull dir que... també ara crec que hem de recordar
un poc tota la història. 

Nosaltres creiem que aquesta no és la via per ajudar, crec
que en aquests moments s’han de mantenir aquests mínims per
sustentar aquestes instal·lacions, perquè tots hem de ser
conscients del que ens costen aquestes instal·lacions i ens
costen tant quan tenim una estacionalitat normal, que és diguem
un any turístic normal, com quan, desgraciadament o
malauradament, estam en una estacionalitat anormal, un
tancament obligat. Però aquestes instal·lacions han de continuar
en funcionament, com si tenguéssim plens els hotels. 

Aquesta és la realitat i aquesta és la realitat que hem
d’assumir, que hem d’assumir com a país i hem d’assumir com
a regió. Per això jo crec que la proposta no és adequada
precisament en aquest sentit i, per tant, nosaltres no hi donarem
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ahora es el turno del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo de que es un impuesto finalista
y que ésta sea la justificación para no eliminarlo, no sé, me
parece de aurora boreal, porque es que, además, en el fondo
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todos los impuestos son finalistas, todos los impuestos van
destinados a sostener los gastos del Estado de una u otra
manera, no son para... todos, pero este tiene una finalidad
concreta, va al ciclo del agua, que es muy bonito y muy verde
y muy tal, y como es muy bonito el objeto y muy verde y muy
tal, pues entonces que lo paguen los hoteles que están cerrados,
los bares que están cerrados, los que no tienen actividad y los
que están en algunas circunstancias al borde de la ruina, de
cerrar sus negocios y de transformar los ERTE en ERE, que es
lo que nos vamos a encontrar dentro de unos meses, pero
nosotros seguiremos cobrando el cien por cien de este canon,
que algún día se darán cuenta ustedes que el cien por cien de
cero es cero.

Porque hay una cosa también, en la que... en lo único que
tienen ustedes razón, si ingresamos menos y queremos seguir
dando ayudas, queremos seguir dando subvenciones, etc., pues
hay que cuadrar las cuentas. Y ¿cómo las cuadramos? Pues lo
que les hemos dicho mil veces, dejen de gastar dinero en cosas
no imprescindibles, no necesarias en estos momentos, déjenlas,
aplácenlas para otro momento.

Ustedes de esto no quieren oír hablar, ustedes quieren
seguir recaudando, recaudando y recaudando, y mantener todo
su nivel de gasto. Bueno, pues sigan ustedes recaudando, que
ya les digo, tarde o temprano matarán la gallina de los huevos
de oro y luego se arrepentirán. Es que no entiendo de verdad
que puedan votar en contra de esta propuesta.

Gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Josep Castells, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President o Sr. Vicepresident. Bé, com
s’ha dit, el cànon de sanejament té una part fixa i una part
variable i, al marge de discussions bizantines o nominalistes
sobre si és un impost finalista o no és finalista, el que està clar
és que la part variable va dirigida a pagar el cost que té el
subministrament del recurs, que és l’aigua, i la part fixa a
mantenir la infraestructura. La infraestructura s’ha de mantenir,
s’ha de mantenir en marxa; és a dir, quan aquests hotels obrin
i el client obri l’aixeta, ha de sortir aigua i perquè surti aigua
s’ha de mantenir la infraestructura.

Per tant, per molt dolorós que sigui, no tenim més remei que
continuar finançant aquesta infraestructura, aquest cost fix, no
ens queda més remei que fer-ho. I el sistema més equànime de
finançar això, és que el financiï qui fa ús d’aquesta
infraestructura, de fet, és un principi liberal fonamental que
vostès defensen sempre, és a dir, el qui utilitza paga aquesta
infraestructura. La infraestructura, com molt bé diu la Sra.
Campomar, no es pot deixar de mantenir, perquè si es deixa de
mantenir llavors sí que veuran com quedarà el sistema turístic

de les Illes Balears. Aquest tema s’ha de continuar mantenint,
és molt car de mantenir.

Després, vostès, no ho dic tant per vostè, Sr. Melià, sinó per
altres grups de la dreta, posen el crit al cel quan les depuradores
no funcionen i hi ha abocaments fecals a les platges. Escoltin,
és que, és clar, no es pot anar a la processó i repicar. Vam estar
d’acord amb congelar la recaptació de l’impost turístic, que es
pogués pagar més tard l’impost turístic, això té un sentit, per
què? Perquè les inversions que es paguen amb l’impost turístic
no són peremptòries, poden ajornar-se, tot i que evidentment
són necessàries, si no, no haguéssim creat aquest impost, però
el manteniment de la xarxa de sanejament no, no és ajornable. 

I evidentment, com que al final aquí això miri, dic frases
que diuen sempre normalment les dretes: al final, tot ho paga
algú, perquè, és clar, vostès em fan gràcia, és a dir, això s’ha de
mantenir, algú ho pagarà. Aleshores, vostès em poden dir, si no
ho paga el que fa servir la infraestructura, qui ho pagarà? És
clar, això jo els ho sent dir a vostès: al final tot ho acabem
pagant els mateixos. Bé, per tant, si no ho paguen els que ho
utilitzen, ho hauran de pagar uns altres. 

Per tant, em sap molt greu, entenc la problemàtica,
evidentment s’haurà de donar suport als empresaris en la
mesura del que sigui possible, però aquesta és una mala idea.
És a dir, exonerar el pagament d’aquelles quantitats que
serveixen per mantenir la infraestructura de sanejament és una
mala idea i, com que és una mala idea, no hi podem donar
suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per últim, passam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, la portaveu la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment no podem donar
suport des del Grup Parlamentari Socialista a aquesta iniciativa
parlamentària. Subscric totes i cada una de les paraules que ha
esmentat el Sr. Castells, de fet bàsicament el meu discurs anava
per aquí, per una qüestió que la quota fixa precisament va
destinada a sufragar les inversions en infraestructures del cicle
de l’aigua. I també en aquest sentit, recordar el que ell mateix
ha dit, a veure què dirien..., el discurs és el que és, però què
dirien vostès si deixéssim de tenir infraestructures que tenguin
a veure amb l’aigua?

I recordar a la dreta que consejos vendo, que para mi no
tengo, vull dir que és molt fàcil ara demanar la suspensió
d’aquesta, o la reducció del cent per cent d’aquesta quota fixa
del cànon, quan precisament les polítiques que varen aplicar en
plena crisi financera mundial, no varen ser aquestes. Avui de
matí precisament llegia un article del fracàs del liberalisme,
relacionat amb el tema impositiu i la veritat que li recomanaria
aquesta lectura, perquè el que vostès han fet és apujar imposts,
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quan després ara, en plena crisi i pandèmia..., crisi econòmica
i social mundial, demanen tot el contrari.

I com deia, impossible donar suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ja en torn de contradicció
passam la paraula al portaveu del Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja veu, Sr. Costa, que no he
tengut tanta sort, aquest pic no ha sonat la campana, no. 

Bé, sincerament coincidesc amb algun portaveu que ha dit:
no té res a veure la nostra proposta amb què sigui impost
finalista o no sigui impost finalista, és un argument,
sincerament, que no entenc, no sé què té a veure si és finalista
o no és finalista. Evidentment, en totes les infraestructures i en
tots els equipaments l’administració té el deure de mantenir-les.
I jo el discurs del Sr. Castells me’l creuria si fos, diguem, en
puritat tal com ell l’explica, però és que no és així, perquè, és
clar, la quota fixa no es reparteix entre tots els contribuents de
manera equitativa a cada un, sinó que aquí n’hi ha uns que
paguen molt més de quota fixa que uns altres, aquesta és la
realitat. I com que n’hi ha uns que són els que paguen sobretot
d’una manera molt més accentuada el manteniment de la
infraestructura i resulta que ara, aquests que són els que la
paguen d’una manera més accentuada, no en fan ús, resulta que
els que en fan ús en paguen molt menys.

Això vostès ho trobaran molt just, però jo ho trob d’una
injustícia absoluta, absoluta, perquè si es tracta d’utilitzar la
infraestructura i de mantenir la infraestructura el que hauríem
de fer és un repartiment equitatiu per a tothom i no fer recaure
el pes bàsicament d’aquest manteniment a qui no està fent cap
ús d’aquesta infraestructura. I si això a vostès els sembla just,
em sembla que xoca frontalment amb un dels seus principis,
una d’aquestes frases que els agrada tant, que és “qui contamina
paga”, qui contamina paga. Idò resulta que qui no fa ús i no en
fa res de la infraestructura és qui paga, i això a vostès els deu
semblar molt bé. Però jo crec que en aquestes circumstàncies
i en aquests moments hem de cercar mecanismes imaginatius
per intentar llevar pressió fiscal a les nostres empreses. I
aquesta és una manera de fer-ho, perquè es produeixen uns
arguments de pes que expliquen perfectament que s’adopti
aquesta mesura, perquè aquest cànon està plantejat de tal
manera que recau sobretot sobre unes activitats que en aquest
moment no fan cap ús d’aquesta infraestructura.

I, per tant, voler condemnar, en ofegar aquestes empreses
amb el pes d’aquest tribut, ja dic, absolutament desproporcionat
en relació amb les llars, doncs, em sembla que no és el camí i,
per això, pensam que..., ja sabem que hi ha molts de grups que
han presentat propostes similars, nosaltres mateixos, El Pi
mateix ha presentat propostes similars, però ha passat un any i
mig, no hem aconseguit res en aquest sentit i el que hem de fer
és perseverar, insistir i continuar lluitant perquè pensam que

aquest és un camí practicable i un camí que podria ajudar a les
nostres empreses.

Per tant, no descartin que tornem presentar una iniciativa
d’aquest tipus a les setmanes següents.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat, passem a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 1786/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1786/21, per la reducció de la quota fixa del cànon
de sanejament a les empreses que romanen totalment o
parcialment sense activitat.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3712/21,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les
Illes Balears i Mixt, pel procediment d’urgència, relativa a
adopció de les mesures i modificacions normatives
necessàries per al compliment efectiu de les funcions de la
Sindicatura de Comptes.

Passem, doncs, ja al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3712/21, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes i Mixt, pel procediment d’urgència,
relativa a l’adopció de les mesures i modificacions normatives
necessàries per al compliment efectiu de les funcions de la
Sindicatura de Comptes.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei, en primer
lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. I gràcies per l’oportunitat, en
substitució del meu company, el diputat Marc Pérez-Ribas, que
és titular d’aquesta comissió, per l’oportunitat que tenc de
presentar aquesta proposició no de llei, una proposició no de
llei que, com vostès saben, impulsa el meu grup parlamentari,
però que és de titularitat no només pels logos que hi ha dalt de
la iniciativa de tots els membres d’aquesta comissió, d’aquesta
Comissió d’Hisenda i Pressuposts d’aquesta casa.
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Trobam que quan es presenten iniciatives signades per la
totalitat dels grups parlamentaris és per qualque cosa i qualque
cosa que no és anodina, és una evidència, primera, que hi ha
hagut un consens, un consens amb l’objectiu, l’objecte i la
finalitat d’aquesta iniciativa, i una altra segona evidència és que
es constata una necessitat i si cal també una prioritat.

Avui fem una passa més dins el compliment de les
obligacions i responsabilitats de tots nosaltres com a diputats
i diputades integrants d’una comissió, que n’és testimoni, sessió
rere sessió i legislatura rere legislatura, de compareixences dels
diferents síndics de comptes de la comunitat autònoma; síndics
que ens han informat i presentat documents corresponents a la
realització de la seva tasca de fiscalització externa de l’activitat
econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes
Balears. I d’aquestes compareixences, dels seus Diaris de
Sessions, vull només matisar uns aspectes i, si cal, una
experiència que ja hem viscut nosaltres i altres diputats durant
aquestes sessions.

Primer, hem observat, hem assumit i quasi ens hem resignat
a escoltar i constatar que quasi el 80% de les recomanacions
dels síndics de comptes són reiteracions perquè no s’han arribat
majoritàriament a resoldre. I no són reiteracions per qüestions
únicament de forma, que n’hi ha hagudes també, sinó
substancials de contingut i de manifestar incompliments que per
part d’algunes administracions locals, insulars i autonòmiques,
tant del sector públic instrumental com de la pròpia
administració orgànica han manifestat.

Un segon aspecte són observacions, recomanacions i
conclusions que manifesten de forma reiterada deficiències en
el procediment de presentació dels comptes, del procediment
de gestió d’aquests comptes públics i de la deficiència
estructural d’algunes administracions que, volent complir amb
la seva legalitat, per manca de recursos no ho poden fer ni en
termini ni en forma.

Finalment, la mateixa Sindicatura de Comptes a l’any 2009
i després a l’any 2012, va registrar en aquest parlament escrits
de peticions i consideracions, des de la responsabilitat que té en
aquest parlament, per donar curs i compliment a iniciatives que
no varen ser o no varen poder ser ateses en el seu moment. 

Entenem que una proposició no de llei no és una declaració
institucional, no arribam aquí per una mera exposició de
proposta de resolució com són fruit altres vegades de la
finalització de les compareixences dels síndics i la bona
intenció dels diputats i diputades, però d’aquí no ha passat fins
ara. Presentam una proposició no de llei que recull la voluntat
i el compromís d’aquesta comissió, de tots els diputats i
diputades d’aquesta comissió, per garantir que la Sindicatura de
Comptes pugui dur a terme el compliment del seu objecte, les
seves obligacions i el seu mandat que té d’aquesta institució i
de la societat, que és la fiscalització dels comptes públics amb
rigor, amb transparència i amb efectivitat. Garantir que la
transparència i el rendiment de comptes i la bona gestió de les
institucions sigui una constatació no només és un deure
d’aquesta comissió, des d’aquesta institució i del conjunt de la
ciutadania i quan es fan sobretot públics els informes a través
dels mitjans de comunicació i poder traslladar aquesta
solvència i aquesta seguretat al conjunt de la societat.

Ens pertoca demanar aquí els instruments de suport a les
administracions que fan l’esforç també de complir les seves
obligacions les quals, com hem dit abans, no tenen ni el
personal ni la formació continua ni la fidelització d’aquests
treballadors públics, dels seus professionals per assolir, en
termini i compliment, les seves obligacions les quals la
Sindicatura fiscalitza i els demana.

Des del mateix consens aconseguit aquí, des de l’actitud
propositiva, del respecte i lleialtat institucional es proposa que
la modificació normativa sigui la necessària per donar aquest
compliment i que sigui la implicació i participació i
responsabilitat de totes les entitats: la Sindicatura de Comptes,
el Govern de les Illes Balears, les entitats locals i, si se’ns ho
demana, aquesta mateixa comissió.

Avui aprovarem una proposició no de llei i instarem que es
doni efectiva resposta al reclam de la Sindicatura de Comptes
a les entitats d’aquesta comunitat autònoma que compleixen, i
que aquesta petició que s’instrumentalitza a través d’una
proposició no de llei pugui ser també pels grups parlamentaris
fiscalitzada per al seu compliment. 

Finalment, en nom del meu grup parlamentari vull traslladar
l’agraïment per la col·laboració i implicació de tots els grups i
els seus diputats i diputades d’aquesta comissió.

I permeti’m que faci una referència -ja acab, presidenta-,
una referència al Sr. Josep Castells, diputat d’aquesta comissió,
per encoratjar aquest diputat per iniciar l’elaboració d’un
primer document que des de les aportacions posteriors avui es
materialitza en una resolució. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí. Bé, donar l’enhorabona al Sr. Gómez per aquesta
iniciativa que hem signat tots els grups parlamentaris i que
esdevé, crec, com a conclusió de totes aquestes comissions on
han vengut els síndics a explicar-nos els informes de la
Sindicatura de Comptes, tant en relació amb la comunitat
autònoma com amb les entitats locals i també, perquè no, dels
altres ens que formen part de la comunitat autònoma. 

I ateses totes aquestes mancances que hi ha als informes i
incidències i sobretot mancances que fan referència a recursos
humans i a recursos materials de la mateixa Sindicatura i també
dels mateixos ens locals a l’hora d’elaborar i preparar tota la
documentació que han de remetre a la Sindicatura, no queda
més que donar suport a aquests punts d’aquesta iniciativa
parlamentària. 

Sabem que la situació és difícil en relació sobretot amb el
tema de recursos humans, quantes vegades qualcú de nosaltres
no ha manifestat aquesta manca de personal qualificat i aquest
també transvasament de funcionaris des de la Sindicatura de
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Comptes cap a l’Oficina Anticorrupció, cap als consells
insulars, i que això no fa més que introduir ineficàcia al propi
desenvolupament de la Sindicatura de Comptes.

Per tant, tot el suport a aquesta iniciativa i tant de bo
puguem veure aviat que això es materialitza i es fa realitat i la
Sindicatura pugui disposar tant de personal suficient com de
material per poder desenvolupar la feina així com toca i no
només com deia la mateixa Sindicatura, sinó també la
comunitat autònoma i els ens locals a l’hora de poder elaborar
o preparar tota la documentació a trametre a aquesta
Sindicatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Correspon ara el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, al Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu perquè compartim
plenament l’objectiu i la finalitat i les propostes que es fan a la
proposició no de llei, i agraïm també des del Partit Popular la
iniciativa del Sr. Gómez del Grup Parlamentari Ciutadans per
emprendre aquesta iniciativa que compartim plenament.

Per tant, vull agrair-ho al Sr. Gómez, i a la vegada agrair
també el consens de tots els grups parlamentaris d’aquesta
comissió perquè en les diferents comissions a les presentacions
dels informes que ha fet la Sindicatura, idò s’han evidenciat una
sèrie de qüestions que són claríssimes i que compartim tots
aquests grups parlamentaris. 

Per tant, agraïment al Sr. Gómez, agraïment a la resta de
grups parlamentaris que també donen suport a aquesta
iniciativa i poca cosa més.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn ara del portaveu de la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Malauradament en els
darrers anys hem vist un escàndol rere escàndol de la
malversació de fons públics i la corrupció que hi ha hagut en la
gestió pública. Des d’Unides Podem tenim molt clara la
imprescindible necessitat d’un escrupolós control i
transparència que cal en la gestió pública amb els fons públics.
La transparència de fiscalització i la rendició de comptes són
els mecanismes clars per mantenir el control de despesa pública
i així ho reclama la ciutadania.

Lamentem el poc compliment que any rere any es dóna de
les recomanacions que es realitzen als informes dels síndics i la
problemàtica i mancances en la realització de la seva tasca. Cal

tenir una normativa forta, així com dotar d’eines necessàries els
síndics de Comptes i les administracions.

Posem en valor i remarquem que és molt important que avui
totes les formacions polítiques d’aquesta cambra parlamentària
hàgim arribat a un acord, a un consens en virtut de la
transparència i del bon govern del sector públic en presentar
tots plegats aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Correspon ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que tots els companys i
companyes que m’han precedit crec que han explicat ja quin és
el motiu, crec que estam d’acord tots, tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra hem signat.

És evident que reiteradament vénen certs incompliments a
aquesta cambra que es posen en evidència a aquests informes
de la Sindicatura de Comptes i jo entenc que aquesta proposta
el que vol és posar elements o eines per veure si es pot
reconduir a qualque moment aquesta situació i posar
instruments al seu abast.

Crec que això també és en part la nostra feina en aquest
parlament i en la Comissió d’Hisenda a l’hora que som,
diguem, els receptors d’aquest control i, per tant, ens pertoca
d’alguna manera també fer-nos-en ressò i intentar fer propostes
de millora. Entenc que això són propostes de millorar aquesta
situació que, ja dic, tots hem comprovat que de vegades es
reitera any rere any.

Per tant, per la nostra banda, idò, gràcies per la feina feta
pels companys que han dut... han dedicat més temps a aquesta
iniciativa i, bé, per la resta... hi estem d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara el torn al
grup parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Simplemente dar las gracias a
Juanma Gómez de Ciudadanos por el esfuerzo que ha hecho en
ponernos de acuerdo a todos y congratularnos en que hayamos
sido capaces de llegar precisamente a este acuerdo para dotar
de los medios necesarios, de las herramientas jurídicas
necesarias a la Sindicatura de Cuentas para una mayor
transparencia en el control del gasto del dinero público, que es
fundamental en democracia.

Nada más.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, també em vull sumar
al suport i al reconeixement de la feina feta pel diputat Sr.
Gómez.

És evident que aquesta iniciativa demostra una cosa que de
vegades es nega que és que hi ha capacitat d’entesa entre els
diferents partits polítics i que molt sovint els partits polítics
saben posar per damunt de tot l’interès general, i aquest n’és un
exemple clar i crec que val la pena posar-ho en valor, i és
evident que és una iniciativa que pretén intentar donar un
impuls al control dels comptes públics, i això és compartit per
tots els grups de la cambra.

I, per tant, benvinguda sigui. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Melià. Per últim passem el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que aquesta iniciativa sorgeix
de la frustració i de la perplexitat també de veure informe rere
informe com es van repetint unes mancances, d’alguna manera
de vegades els grups parlamentaris actuem com si la cosa no
anés amb nosaltres, no?, com si algú s’hagués d’ocupar de
resoldre aquelles coses i, com de vegades ens recorden els
síndics, nosaltres som els responsables de resoldre aquestes
coses.

Evidentment el dia a dia dels grups polítics ja sabem quin
és, les urgències ens superen, jo en això sí que he de fer un...,
a veure, un amable retret als grups majoritaris, són els que
tenen més diputats, són els que haurien de dedicar més esforços
a poder dedicar-se a aquests aspectes que no són urgents i que,
per tant.., o sigui, no són..., són importants, però no són
urgents, no?, no cremen i, per tant, es necessiten grups amb
molts de diputats que puguin dedicar esforços a fer el
seguiment d’aquests incompliments i a impulsar les polítiques,
ja siguin al Govern o ja siguin a l’oposició, per mirar de
resoldre-les. Són aquelles polítiques de fons que els governs
sempre van ajornant perquè no cremen, no són urgents i que no
tenen un resultat immediat i, com que no tenen un resultat
immediat i, per tant, no donen un rèdit electoral, es van deixant
fer, es van deixant fer, es van deixant fer..., no?

I quan parlem de la qualitat del funcionament de
l’administració i quan parlem de la feina que fa la Sindicatura
de Comptes també parlam de l’avaluació de les polítiques i, per
tant, aquest és l’instrument que tenim d’avaluació i sabem que
hi ha coses que no funcionen i per tant, se’ns indica cap on han
d’avançar.

Crec que la proposta que bàsicament..., doncs, l’alma mater
és el diputat Gómez i Gordiola, va en la línia d’establir un
modus operandi per tal de fer el seguiment, i realment donar-
nos per assabentats del que ens diu la Sindicatura de Comptes
i actuar per tal que aquests defectes que identifiquem es vagin
resolent.

Per tant, jo agraesc també la feina feta pel portaveu de
Ciutadans i apel·lo a tots que ens conjurem que evidentment
fem el seguiment del compliment d’aquesta proposició no de
llei, perquè si no quedarà com una PNL més que no va enlloc.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Crec que aquesta vegada sí
podem donar per aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 3712/21, relativa a adopció de les mesures i
modificacions normatives necessàries per al compliment efectiu
de les funcions de la Sindicatura de Comptes.

Tant de bo això passés més vegades! Des d’aquesta
presidència, que tots els grups estiguin d’acord amb alguna
cosa és prou important.

Sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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